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2006-os mentesítés: Európai Unió – VI. szakasz – Európai Gazdasági és 

Szociális Bizottság 

1. Az Európai Parlament 2008. április 22-i határozata az Európai Unió 2006. évi általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottság (C6–0367/2007 – 2007/2042(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára – I. kötet (C6–0367/2007)2, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítő hatóságnak szóló, a 

2006. évi belső könyvvizsgálatokról szóló éves jelentésre, 

– tekintettel a 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves 

számvevőszéki jelentésre és a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont 

intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául 

szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. 

cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára4, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 

276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0098/2008), 

1. mentesítést ad az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkára számára az 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2006-os pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

                                                 
1  HL L 78., 2006.3.15. 
2  HL C 274., 2007.11.15., 1. o. 
3  HL C 273., 2007.11.15., 1. o. 
4  HL C 274., 2007.11.15., 130. o. 
5  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb a 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) 

módosított rendelet. 



 

2. észrevételeit az alábbi állásfoglalásban fejti ki; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 

képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, 

az Európai Ombudsmannak és az Európai Adatvédelmi Biztosnak, és gondoskodjon az 

Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat). 



 

2. Az Európai Parlament 2008. április 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2006. évi 

általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves 

részét képező megjegyzésekkel, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

(C6-0367/2007 – 2007/2042(DEC)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Unió 2006-os pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésére1, 

– tekintettel az Európai Közösség 2006-os pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolójára – I. kötet (C6–0367/2007)2, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítő hatóságnak szóló, a 

2006. évi belső könyvvizsgálatokról szóló éves jelentésre, 

– tekintettel a 2006-os pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról szóló éves 

számvevőszéki jelentésre és a Számvevőszék különjelentéseire az ellenőrzés alá vont 

intézmények válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául 

szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az EK-Szerződés 248. 

cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára4, 

– tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, valamint 274., 275. és 

276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre5 és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0098/2008), 

1. megállapítja, hogy 2006-ban az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 

112 389 673,52 euró összegű kötelezettségvállalási előirányzat felett rendelkezett 

(2005-ben: 106 880 105,67 euró), amelynek felhasználási aránya 97,01% volt;  

 

2. megállapítja, hogy eredményelszámolás elve szerinti könyvelés 2005. január 1-jei 

bevezetését követően az EGBSZ pénzügyi kimutatásai 2 204 729 euró összegű negatív 

                                                 
1  HL L 78., 2006.3.15. 
2  HL C 274., 2007.11.15., 1. o. 
3  HL C 273., 2007.11.15., 1. o. 
4  HL C 274., 2007.11.15., 130. o. 
5  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb a 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) 

módosított rendelet. 



 

mérleget mutatnak (hiány) és azonos összegű aktívákat és passzívákat (164 448 636 

euró); 

3. üdvözli, hogy az EGSZB és a Régiók Bizottsága 2007 decemberében új adminisztratív 

együttműködési megállapodást írt alá a 2008–2014-es időszakra; meggyőződése, hogy 

a két intézmény közötti együttműködés pénzügyi szempontból kedvező lesz az európai 

adófizetők számára; 

4. üdvözli a két bizottság egyértelmű kötelezettségvállalását arra, hogy belső ellenőrzési 

követelményrendszerüket, továbbá a közös szolgálatokhoz kapcsolódó minden más ide 

vonatkozó pénzügyi eljárásukat összehangolják; 

5. megjegyzi, hogy az új megállapodás szerint a legfontosabb területek (infrastruktúrák, 

informatika és telekommunikáció, valamint a fordítás és a dokumentum-előállítás) a 

közös szolgálatok keretén belül maradnak, míg néhány más szolgálat, mint például a 

belső szolgálatok, a szociális és orvosi szolgálat, a könyvtár és a sajtó-előmunkálatok 

szétválasztásra kerülnek;  

6. azonban kitart amellett, hogy e szétválasztásnak költségvetési szempontból 

semlegesnek kell lennie, ezért sürgeti a két bizottságot, hogy a félidei felülvizsgálat 

részeként készítsenek közös elemzést annak felmérésére, hogy az erőforrások ilyen 

átcsoportosítása mindkettejük számára előnyös lesz-e; kéri a két bizottságot, hogy 

tájékoztassák a Parlamentet a szétválasztásra kerülő területeken születő kisebb 

együttműködési megállapodásokról; 

7. kiemeli az Európai Számvevőszék fent említett éves jelentése 10. fejezetének 19. 

pontja alatt tett azon megállapítását, hogy a közbeszerzések területén megfigyelhetők 

irányítási és ellenőrzési hiányosságok; aggasztónak tartja a tárgyalásos eljárások 

ajánlattételi felhívásokkal szembeni túlzott arányát a közbeszerzésekkel kapcsolatos 

összes kiadást figyelembe véve; üdvözli ugyanakkor azt a közös szolgálatoktól kapott 

információt, mely szerint a korábban tárgyalásos eljárások keretében odaítélt, az 

épületek működtetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó szerződések újabb 

körét már ajánlattételi felhívások eredményeképp kötötték, és e területen jelenleg is 

ajánlattételi felhívásra épülő beszerzések folynak; 

8. ezzel összefüggésben üdvözli, hogy a közös szolgálatokon belül létrejött egy 

Szerződéskötési Osztály, amely a közbeszerzések terén nyújt segítséget a közös 

szolgálatok valamennyi operatív részlegének; megjegyzi, hogy az eddig a közös 

szolgálatok keretében működő ellenőrzési szolgálatot az új megállapodás a bizottságok 

saját hatáskörébe utalja;  

9. megjegyzi, hogy a közös szolgálatok által az előadó kérdőívére adott válaszok szerint a 

Remorqueur és a Van Maerlant épületbe 2007-ben történt beköltözéssel a bizottságok 

elfoglalták összes irodájuk 92%-át és irodaigényük a következő évekre kielégítettnek 

tekinthető; 

10. a Montoyer épület előcsarnokának felújítása kapcsán megjegyzi, hogy az EGSZB 

belső ellenőre jelentésében megállapította, hogy „nem talált semmit, ami arra utalna, 

hogy a Montoyer épület előcsarnok-felújításának késedelmes végrehajtása miatt 

megítélt kártérítés rendezése ne volna védhető”; kiemeli, hogy a jelentést megküldték 

az OLAF-nak, de arra semmilyen visszhang nem érkezett az EGSZB vagy a Régiók 



 

Bizottsága tudomása szerint; 

11. megjegyzi, hogy az EGBSZ éves jelentésében a 2006-ban végzett utólagos 

ellenőrzések számát nem tartja elégségesnek; megelégedéssel veszi tudomásul az 

EGBSZ által végrehajtott lépéseket e helyzet javítása érdekében, ideértve a stabil 

személyzeti helyzet megteremtését, az ellenőrök közötti együttműködés fejlesztését, és 

így tovább;  

12. alapvetően fontosnak tartja, hogy az engedélyezésre jogosult tisztviselők, ellenőrök és 

könyvvizsgálók kellő szigorral folytassák le az ellenőrzéseket; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza a minden ágazatban megfelelő számban elvégzett, szúrópróbaszerű 

ellenőrzések fontosságát a néhány nagyobb kockázatot képviselő stratégiai ágazat 

ellenőrzésén túlmenően; 

13. megelégedéssel veszi tudomásul ebben az összefüggésben az EGBSZ főtitkára által a 

Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának nyújtott személyes biztosítékot, 

amely szerint az előzetes és utólagos ellenőrzések rendszerességére és hatékonyságára 

megfelelő garanciák kerültek bevezetésre;  

14. üdvözli az EGBSZ-tagokból álló és külső könyvvizsgáló részvételével működő, az 

EGBSZ elnökének jelentést tevő könyvvizsgáló bizottság létrehozását, amely bizottság 

feladatai között szerepel többek között a belső ellenőrzési szolgálat függetlenségének 

ellenőrzése és a könyvvizsgálói jelentésekben megfogalmazott ajánlásokra reagáló 

intézkedések értékelése;  

15. sajnálattal veszi tudomásul, hogy az EGBSZ egyik volt tagja ellen az útiköltségek 

tekintetében a belga hatóságok által indított büntetőeljáráshoz kapcsolódó (a Parlament 

2006. április 27-i mentesítési állásfoglalása1 4. bekezdésében említett eljárás) bíróság 

előtti szóbeli megvitatást öt alkalommal elhalasztották, ebből háromszor a védelem 

kérésére; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy az EGBSZ hivatalvezetése írásbeli 

bizonyítékot szolgáltatott arra nézve, hogy az EGBSZ nem szorgalmazta ezeket a 

halasztásokat;  

16. megelégedéssel jegyzi meg, hogy 2007. október 10-én elfogadásra került az EGBSZ-

tagok utazásai és ülései költségeinek visszatérítéséről szóló szabályzat felülvizsgálata, 

melynek célja az érintett eljárások javítása és egyszerűsítése, az átláthatóság és a tagok 

számára biztosított egyenlő elbánás biztosítása és a technikai fejlődés (mint például az 

elektronikus jegy, internetes szállásfoglalás és a videokonferencia) figyelembevétele 

mellett; 

 

                                                 
1  HL C 296 E., 2006.12.6., 171. o. 


